
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROTUOMARIN TASON 4 OSAAMISVAATIMUKSET 
 

Erotuomarin osaamistasot on jaettu nykyisin käytettävän nimeämis- ja luokitusjärjestelmän 
sisällä siten, että tuomariluokituksen noustessa myös osaamisvaatimukset kasvavat. 

 
Osaamistasot on määritelty erotuomarijohdon toimesta ja kussakin osa-alueessa on 4 tasoluokkaa. 

 
Tuomarin osaamisvaatimukset on johdettu SJL:n Tuomarin toimintaohjekäsikirjasta. 

 
 



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

Tuntee pääpiirteittäin roolin mukai- Pystyy soveltamaan menetelmiä

set suoritusohjeet kahden tuomarin sujuvasti helpoissa otteluissa.  

järjestelmässä tyypillisissä ja 

 helpoissa pelitilanteissa. Tuntee menetelmät ja osaa soveltaa

niitä yleisissä pelitilanteissa.

Suhtautuu positiivisesti pelin

aikaiseen yhteistyöhön pelin Saavuttaa pelitilanteissa usein sijoit-

palvelemiseksi. tumisohjeiden mukaisen etäisyyden.

Sijoittuu siten, että ei tyypillisesti Havainnoi usein muiden

aiheuta oman ja pelin muiden tuomareiden sijoittumisen ja pystyy

osapuolten turvallisuuden sovittamaan omaa sijoittumistaan

vaarantumista normaaleissa niiden mukaisesti.

otteluissa ja helpoissa tilanteissa.

Tuntee eri väistötavat päädyssä ja

osaa usein soveltaa niitä

normaaleissa tilanteissa.  

Osaa kahden ja kolmen tuomarin  

järjestelmässä tarvittavat yhteistyö-

menetelmät ja roolitukset.  

Osaa hyödyntää joskus ennakointia 

sijoittumisessa ja valvonnassa

haastavissa tilanteissa.  

Tuntee pääpiirteissään valmistautu-

mismenetelmät ja pelisuunnitelman.

Menetelmät (toimintaohjeet, sijoittumisohjeet, yhteistyö)
tason 4 vaatimus: porras 2



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

Tuntee sääntökirjan tärkeimmät Tuntee sääntökirjan, tulkintaohjei- Tuntee harvinaiset sääntötulkinnat.

säännöt pääpiirteissään. den ja painotusohjeiden sisällön

hyvin yleisimmissä pelitilanteissa. Ymmärtää laajasti sääntötulkintojen

Omaa perusvalmiudet oppia tarkoituksen ja hengen.  

helppoja asioita ja selviytyy Omaa valmiudet omaksua sääntö-

hyväksytysti helposta jen soveltamista eri tilanteissa, Omaa hyvät tai erinomaiset valmiu-

sääntökokeesta tai ja selviytyy hyvin sääntökokeesta, det omaksua sääntöjen sovel-

aikapaineistetusta kokeesta, jossa on aika-, väsymys-, tai muu tamisen eri tilanteissa ja selviytyy

kun käytettävissä on sääntökirja, painetekijä.  hyvin arvosanoin sääntökokeesta

tulkintakirja ja painotusohjeet. jossa on kohtuullinen aikapaine.

Pystyy soveltamaan oppimaansa  

Tietää tärkeimmät säännöt, jotka yhdestä tai kahdesta painetekijästä Pystyy yleensä soveltamaan

koskevat tyypillisiä pelitilanteita huolimatta usein oikein.  oppimaansa useasta painetekijästä

ja osaa soveltaa niitä aina huolimatta sujuvasti.  

helpoissa ja joskus haastavissa Osaa soveltaa painotusohjeita  

tilanteissa. usein normaaleissa peli- Ymmärtää painotusohjeiden takana

tilanteissa ja joskus haastavissa olevat syyt ja tavoitteen pelin

pelitilanteissa. palvelemisen tavoitteiden kannalta.  

Osaa soveltaa aina painotusohjeita  

haastavissa tilanteissa ja joskus  

erittäin haastavissa tilanteissa.  

tason 4 vaatimus: porras 2,5 (teoria 3, käytäntö 2,5)

Säännöt (sääntökirja, tulkinnat ja painotusohjeet)



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

Osaa luistelun perustaidot siten, Osaa luistelun perustaidot siten, Saavuttaa keskimäärin hyvän 

että pystyy liikkumaan että pystyy yleensä säilyttämään luokituksen kestävyys-, voima-,

pelin mukana, kun sijoittuu ohjeen mukaisen sijoittumisen nopeus- ja luistelutaidon testissä

siitä riittävän etäälle. normaaleissa otteluissa, jos saaden kaikista testeistä 

muita haittatekijöitä ei esiinny. hyväksytyn tuloksen.

Jaksaa ilman aiempaa kuormitusta

kaikkein helpoimpien pelien Jaksaa vähäisesti kuormitettuna

mukana koko ottelun ajan siten, yleensä säilyttää liikkeen pelin

että ei väsy suorituskykyä mukaisesti normaaleissa otteluissa.

haittaavalla tavalla.

Kykenee usein sijoittumaan oikein

normaaleissa pelitilanteissa.

tason 4 vaatimus: porras 2+ (testien hyväksytysti suorittaminen)

Urheilullisuus (kestävyys, voima, nopeus ja luistelutaito)



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

Osaa lukea ja kirjoittaa Omaa hyvät viestintätaidot.

tyydyttävästi.

Kykenee vuorovaikutteiseen

Tuntee yleisimmät käsimerkit ja viestintään lievän paineen alla.

osaa esittää ne normaaleissa

pelitilanteissa. Kykenee usein viestimään toiselle

osapuolelle haastavat asiat määrä-

Osaa ja uskaltaa viheltää pilliin tietoisesti ilman suuria ja toistuvia

siten, että pillin ääni kuuluu vaikeuksia.

yleensä selkeästi toiseen päähän

kenttää. Hallitsee aina käsimerkit ja osaa

näyttää ne selkeällä tavalla.

Kykenee yleensä ilmaisemaan

tahtonsa suullisesti toiselle Osaa usein soveltaa käsimerkkien

osapuolelle. näytössä viestintätilanteeseen

sopivaa tapaa.

Hallitsee usein vakuuttavan vies-

tinnän normaaleissa tilanteissa.

tason 4 vaatimus: porras  2

Viestintä (olemus, vuorovaikutus, käsimerkit)



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

Tuntee jääkiekon perusperiaatteet. Hahmottaa usein yksittäisten

pelaajien tekojen syyt

Tuomitsemislinja ei poikkea usein ja seuraukset pelin sisällä

ja merkittävästi muiden sarjan normaaleissa pelitilanteissa.

tuomareiden linjasta.

Kykenee yleensä noudattamaan

Sietää  yleensä hyvin alistumista johdonmukaisuutta tuomitsemises-

huomiolle ja vuorovaikutukselle saan normaaleissa otteluissa.

helpoissa peleissä.

Tuomitsemislinja mukailee yleensä

samaa sarjaa tuomitsevien linjaa.

Harkintakyky (pelikäsitys, johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus, paineensietokyky)
tason 4 vaatimus: porras 1,5



Suomen Jääkiekkoliitto ry

Erotuomarin tason 4 vaatimukset

PORRAS 1  PORRAS 2 PORRAS 3 PORRAS 4

On innostunut jääkiekosta lajina ja Suhtautuu jääkiekkoon tärkeänä

kiinnostunut oppimaan lisää. harrastuksena ja on utelias

mahdollisuudesta jatkuvaan

Osaa itsenäisesti seurata tuomari- kehittymiseen.

määräyksiä ja matkustaa

 ottelupaikalle ajoisssa. Hakee usein aktiivisesti

palautetta suorituksestaan.

Sietää usein oman suorituksensa

lievää arviointia. Kykenee yleensä rakentavaan

vuorovaikutukseen saadessaan

palautetta.

Kykenee joskus kantamaan 

vastuun myös muiden 

tekemisistä ja pystyy aina

oma-aloitteisesti käynnistämään

tuomarin yhteistyömenetelmät

pelin palvelemisen tavoitteiden

ollessa vaarassa esim. syntymässä

olevan sääntövirheen vuoksi.

Antaa usein innostuneen

vaikutelman suorittaessaan

tehtäviä haastavista tilanteista

huolimatta.

Asenne (valmennettavuus, yhteistyökyky, ulkoinen vaikutelma, vastuullisuus)
tason 4 vaatimus: porras 2
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